
 به نام آن كه جان را فكرت آموخت

 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني اصفهان

 دانشكده پرستاري و مامايي

 

.سپس راآماده مي كند اتاقدرشروع شيفت شده و در نقش فرد سيار  قلب وعروق وارد اتاق عملدر اين واحد كارآموزي دانشجو  مقدمه:

. دراين مي نمايد. همچنين فيلد استريل را آماده مي كند همكاريپرپ  درانجامومي دهدبيمار را در وضعيتي مناسب بر روي تخت قرار 

نمايد بايد در نقش شود و در ضمن اينكه پروسيجر را شروع ميل مياسكراب وارد فيلد استريفردكارآموزي همچنين دانشجو در نقش 

شده نيز  هاز نمونه برداشت دربخيه زدن همكاري كرده ورا به كار گيرد  كمك اول يا دوم جراح توانايي اكسپوژر داشته و وسايل جراحي

  باشد.بر عهدة وي مي نيز همچنين انجام ثبت همكاري كرده وهموستاز  درانجامالزم را به عمل آورد.ضمناً دانشجو  يمراقتبها

 و انجام فعاليت  اعمال جراحي چشمآشنايي با  دف كلي:ه

 اهداف رفتاري:
  از فراگيران انتظار مي رود كه در پايان دوره قادر به انجام موارد زير باشند:

  اصول آسپتيك را رعايت نمايد. 1 - 1

 در شروع شيفت اتاق را آماده و تجهيز نمايد. - 2

 گروه آموزشي 

 Course Syllabusباليني شناسنامه درس
 ٥1٤٣٤٩ شماره درس:                                             قلبعرصه  دركارآموزي  :كارآموزيعنوان  

 واحد ١ تعداد واحد:
                1٤٠٠-٠1نيمسال تحصيلي: 

 قلبتكنولوژي جراحي پيش نياز:  دروس

  كارشناسي تكنولوژي اتاق عمل ٨ترم ترم): (رشته، مقطع،فراگيران 
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                                                          ٣٧٩٢٧٥٠٠: شماره تماس
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 دكتر قدمي -دكتر اعرابي اساتيد درس:

 



 .وسايل مورد نياز براي پروسيجر را تهيه نمايد - ٣

 بيمار را با پوزيشن صحيح بر روي تخت قرار دهد. -٤

 پد كوتر را در محل مناسب قرار دهد. -٥

 .همكاري كند.پرپ اوليه و ثانويه در انجام  - 6

 آماده نمايد.درنقش فردسيارفيلد استريل را  - 7

  هاي جمع آوري را آماده نمايد.ها و سيستمكتترها، درن-٨

  .وبيماردرنقش فرداسكراب همكاري كند درپ اثاثيهدر-٩

  آماده نمايد. درنقش فرد اسكرابفيلد استريل را-1٠

  پروسيجر را شروع نموده و اكسپوژر را انجام دهد.-11

  .درزدن بخيه همكاري كند-12

  را به كار گيرد.ريه  مانندپمپ قلب ووسايل جراحي و لوازم و تجهيزات -1٣

  م دهد.بخيه زدن را به روش صحيح انجا-1٤

  شمارش گازها، سوزنها و وسايل را انجام دهد.-1٥

  پانسمان زخم را انجام دهد.-16

  اصول اسپتيك را در حين عمل رعايت نمايد.-17

  به روش صحيح خاتمه دهد. عمل جراحي را-1٨

  همكاري مي كند.هموستاز  در در نقش فرد اسكراب -1٩

 ثبت را به روش صحيح انجام دهد.-2٠

  :)، ملزومات مورد نياز تدريس بالينيها و رويكردهاي آموزش باليني شيوهوش تدريس(ر
  

گردد و از ارائه مي چمراندر بخش اتاق عمل الكتيو بيمارستان روز صبح براي دانشجويان پيوسته  1٠اين واحد كارآموزي به صورت 

  گردد.بر حسب نياز استفاده مي  Demonstration, observation آموزشي روش



 فعاليتهاي فراگيران:
  حضور به موقع در محل كارآموزي

  پايبندي به اصول بيمارستان و دانشكده جهت ظاهر و نحوه لباس پوشيدن 

  بودن ناخنها و رعايت قوانين و سياستهاي بيمارستان و دانشكده(نصب اتيكت خوانا با آرم دانشگاه، نداشتن تلفن همراه، كوتاه

عدم استفاده از ناخن مصنوعي و الك ناخن، پوشش كامل موها، عدم استفاده از لوازم آرايشي و عطر و ادكلن، عدم استفاده 

  از جواهرات و زيور آالت و ساعت مچي ، منع جويدن آدامس و مكيدن آب نبات، پوشيدن يونيفرم تميز، مناسب و سالم و ...)

 اشمناسب و اخالق اسالمي نسبت به استاد، تيم درمان، بيمار و خانواده ايرعايت رفتارهاي حرفه  

 همكاري و ارتباط مناسب با تيم درمان، پرسنل و ساير دانشجويان  

 پذيرش و احساس مسئوليت نسبت به بيمار با عالقه  

 حمايت از بيمار  

 انجام فعاليتها به موقع، با سرعت و دقت مناسب  

  اجازهعدم ترك محل كارآموزي بدون  

 رفتن به استراحت با اجازه و بدون تلف نمودن وقت  

 رعايت اصول ايمني حين كار  

 صرفه جويي در كاربرد وسايل  

 اشمحرم اسرار بيمار و خانواده 

 عدم غيبت در كارآموزي  

 توانند با راهنمايي مدرس هر گونه فعاليت مشاركت در فعاليتهاي علمي، پژوهشي و آموزشي(در صورت تمايل دانشجويان مي

  ، تحقيق و پژوهش و...) انجام دهند.Internetجنبي مانند يافتن مقاالت تحقيقاتي يا موردي در 

 ثبت و تكميل فرمهاي مربوط به كارنامه عملكرد

 
  :(فرم ارزشيابي) نحوه ارزشيابي دانشجو و بارم مربوط به هر ارزشيابي

  :(مطابق با الگ بوك) عمومي

 فعاليت و همكاري -اعتماد به نفس -اياخالق حرفه  

  :(مطابق با الگ بوك)اختصاصي

 DOPS, Mini cex  

 
  سياستها و قوانين دوره:



  
  در صورتي كه  گرددطبق مصوبات و آيين نامه آموزشي دانشكده، كارآموزي حذف مي 1٠/1به ازاي غيبت دانشجو بيش از .

غيبت مجاز باشد نمره ناتمام و اخذ مجدد واحد در ترم هاي بعد و در صورتي كه غيبت غيرمجاز باشد نمره صفر ثبت خواهد 

هر دو نياز به جبران دارند. به ازاي غيبت مجاز برابر روزهاي غيبت و غيبت غيرمجاز  1٠/1كم تر از (غيبت مجاز و غيرمجاز شد

  يبت جبران شود)دو برابر روزهاي غ

 باشد.ميغيبت مجاز به كسر نمره به ازاي در صورت صالحديد  استاد درس  

 تواند اعتراض كند.در صورت اعتراض به نمره حداكثر تا يك هفته بعد از اعالم نمره، دانشجو مي  
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 ............... اهداف رفتاري مورد انتظار در بخش

 اهداف رفتاري تاريخ

  روز اول

  روز دوم

  روز سوم

  روز  چهارم

  روز پنجم

 .....  

 .......  

 تا اهداف رفتاری
 

 اينصورت جداول زير حذف گردددر صورت چند بخشي بودن واحد كاراموزي جداول زير كامل و در غير 

 .....اهداف رفتاري مورد انتظار در بخش

 اهداف رفتاري تاريخ

  روز اول

  روز دوم

  روز سوم

  روز  چهارم

  روز پنجم
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  ......اهداف رفتاري مورد انتظار در بخش

 اهداف رفتاري تاريخ

  روز اول

  روز دوم

  روز سوم

  روز چهارم

  روز پنجم
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